
Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego, ostatniego ju¿ punktu
porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
³y o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego Mak-
symiliana Marii Kolbego.

Przypominam, ¿e jest to projekt wniesiony
przez grupê senatorów. Jest on zawarty w druku
nr 930, a sprawozdanie w druku nr 930S.

Pan senator Marek Trzciñski jako sprawo-
zdawca Komisji Ustawodawczej jest ju¿ na mó-
wnicy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ sk³adam sprawozdanie

z pracy Komisji Ustawodawczej o projekcie
uchwa³y o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego
Maksymiliana Marii Kolbego.

Komisja na posiedzeniu 4 sierpnia rozpatrzy³a
przedstawiony projekt w pierwszym czytaniu,
wprowadzi³a do niego poprawki i wnosi o przyjêcie
przez Senat za³¹czonego jednolitego projektu
uchwa³y.

Przyjêcie œwiêtego Maksymiliana Kolbego na
patrona roku 2011 nie wymaga w³aœciwie uzasa-
dnienia. Jest on jednym z wielkich Polaków, któ-
rzy s¹ rozpoznawani poza granicami kraju. Jest
czczony przez ludzi ró¿nych narodowoœci i wy-
znañ.

Siedemdziesi¹ta rocznica jego mêczeñskiej
œmierci, przypadaj¹ca na dzieñ 14 sierpnia
2011 r., jest odpowiedni¹ okazj¹ do uczczenia tej
postaci oraz innych ofiar II wojny œwiatowej,
a tak¿e wielu Polaków buduj¹cych pozycjê Polski
i szacunek wobec narodu polskiego. W osobie
i czynach œwiêtego Maksymiliana wskazaæ mo¿na
zarówno heroizm pracy i s³u¿by, jak i heroizm mê-
czeñstwa. Wyra¿a siê to w wielu jego cechach,
które jasno zaznaczaj¹ siê w jego osobie.

Maksymilian Kolbe to obroñca godnoœci cz³o-
wieka. W nauczaniu, jakie znajdujemy w pozosta-
wionych przez œwiêtego Maksymiliana pismach,
konsekwentnie broni³ on godnoœci osoby ludz-
kiej. Jednak¿e szczególn¹ wartoœæ maksymilia-
nowej obronie godnoœci cz³owieka nadaje jego de-
cyzja o ofiarowaniu swego ¿ycia za ¿ycie innego
cz³owieka. Postawa œwiêtego Maksymiliana
w bunkrze œmierci, opisywana przez œwiadków
wspó³wiêŸniów, potwierdza autentyzm jego ofiary
i jest lekcj¹ godnoœci cz³owieka.

Maksymilian to wzór cnót i autorytet moral-
ny. Przez wyrazistoœæ swojej postawy, w której
idee staj¹ siê rzeczywist¹ treœci¹ ¿ycia, œwiêty

Maksymilian dla wielu ludzi na ca³ym œwiecie
sta³ siê niezaprzeczalnym autorytetem moral-
nym, daj¹c nadziejê na spe³nienie poszukiwañ
tym, którzy w ¿yciu wybieraj¹ prawdziwe war-
toœci.

Maksymilian Kolbe to bohater o heroicznej od-
wadze. Znaj¹c doskonale przera¿aj¹cy i nieludzki
sposób wykonania wyroku œmierci przez œmieræ
g³odow¹, bez wahania zg³osi³ siê w zastêpstwie in-
nego wiêŸnia na œmieræ. W ten sposób œwiêty
Maksymilian wykaza³ swój szacunek dla ludzkie-
go ¿ycia, ale tak¿e heroiczn¹ odwagê, która prze-
zwyciê¿a lêk przed straszn¹ œmierci¹ dla dobra
drugiego cz³owieka.

Œwiêty Maksymilian to wychowawca. Wycho-
wywa³ m³ode pokolenie do szeroko pojêtej s³u¿by
przez osobisty przyk³ad i pracê. Dziœ równie¿ mo¿-
na patrzeæ na jego osobê jako na wychowawcê,
poniewa¿ swoim przyk³adem ¿ycia i postaw¹
wci¹¿ wychowuje kolejne pokolenia Polaków do
podejmowania ofiarnej s³u¿by na rzecz innych lu-
dzi, a tak¿e wychowuje do poszanowania osób
i wartoœci.

Œwiêty Maksymilian Kolbe by³ spo³ecznikiem.
Jest on znany tak¿e z przedsiêwziêæ spo³ecznych,
którymi s³u¿y³ œrodowiskom, w jakich ¿y³. Warto
tu wspomnieæ choæby o zakonnej ochotniczej
stra¿y po¿arnej, dzia³aj¹cej w Niepokalanowie,
pracy wydawniczej w zakresie publikacji ksi¹¿ek
i czasopism, które wydawa³ zarówno w Polsce, jak
i w innych krajach, a nawet kontynentach – choæ-
by w Japonii, gdzie w zorganizowanym japoñskim
Niepokalanowie prowadzi³ dzia³alnoœæ edukacyj-
n¹ i charytatywn¹, kontynuowan¹ dziœ przez jego
wspó³braci zakonnych.

Œwiêty Maksymilian Kolbe by³ cz³owiekiem no-
woczesnym i kreatywnym. Z pewnoœci¹ œwiêty
Maksymilian by³ bardzo twórczy i przedsiêbior-
czy. Dziêki swoim zdolnoœciom organizacyjnym
i determinacji w pokonywaniu problemów od pod-
staw wybudowa³ Niepokalanów w Polsce i w Japo-
nii. Po przybyciu do Japonii ju¿ w czasie miesi¹ca
rozpocz¹³ wydawanie japoñskiej wersji „Rycerza
Niepokalanej”. W polskim Niepokalanowie zbu-
dowa³ rozg³oœniê radiow¹ i przygotowa³ urucho-
mienie pierwszej polskiej stacji telewizyjnej. Do-
cenia³ tak¿e rozwój œrodków transportu, szczegól-
nie lotnictwa.

Maksymilian Kolbe pozostawi³ opis pojazdu
kosmicznego, który nazwa³ etereoplanem. Naj-
wiêksz¹ nowoœci¹ w tym wynalazku by³o odejœcie
od dotychczasowego sposobu poruszania siê za
pomoc¹ ko³a lub œmig³a. Zasad¹ poruszania siê
etereoplanu w przestrzeni kosmicznej mia³ byæ
odrzut. Pojazd mia³ docieraæ do odleg³ych planet,
przewidywa³ tak¿e podró¿ cz³owieka po pokona-
niu si³y ciê¿koœci i stworzeniu pe³nej klimatyzacji
wewn¹trz pojazdu. Dok³adny opis wynalazku z li-
cznymi wykresami i matematycznymi obliczenia-
mi wys³a³ do czasopisma „Scienza per Tutti”. We-
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d³ug dzisiejszych rzeczoznawców projekt etereop-
lanu by³ wówczas genialnym b³yskiem myœli te-
chnicznej. Zasada jego dzia³ania, jak równie¿
przewidywane trudnoœci dotycz¹ce poruszania
siê w przestrzeni kosmicznej, okaza³y siê popraw-
ne i zgodne z tymi, jakie dzisiaj obowi¹zuj¹.

Te wszystkie dzia³ania i pomys³y œwiêtego Mak-
symiliana wyraŸnie pokazuj¹, ¿e mo¿e byæ patro-
nem na nasze trudne czasy, w tym patronem ludzi
twórczych i przedsiêbiorczych. Œwiêty Maksymi-
lian zas³uguje tak¿e na miano patrona wszelkiej
nowoczesnoœci w dziedzinie techniki, wykorzy-
stywanej w s³u¿bie dla dobra cz³owieka.

Œwiêty Maksymilian doskonale przystosowy-
wa³ siê do nowych miejsc i ludzi. Zarówno studia
zagraniczne w Rzymie, jak i jego podró¿e do Chin,
Korei i Japonii pokazuj¹, ¿e czu³ siê obywatelem
œwiata i doskonale radzi³ sobie w œrodowiskach
kulturowo bardzo ró¿nych, podchodz¹c z ogrom-
nym wyczuciem i szacunkiem do kultury i trady-
cji innych narodów.

Wysoka Izbo, wskazane powy¿ej argumenty
potwierdzaj¹, ¿e œwiêty Maksymilian Kolbe s³u-
sznie zosta³ nazwany patronem naszych trud-
nych czasów, nie tylko przez odwa¿ne oddanie ¿y-
cia, ale tak¿e przez odwa¿ne stawianie czo³a wy-
zwaniom, jakie niesie wspó³czesny œwiat.

Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Ustawodaw-
czej z przyjemnoœci¹ sk³adam wniosek o przyjêcie
uchwa³y z uwzglêdnieniem poprawek zapropono-
wanych przez komisjê. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e pan senator jest tak¿e upo-

wa¿nionym przedstawicielem wnioskodawców.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie ma. Wszystko

jest jasne.)
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt nie zapisa³

siê do g³osu.
W zwi¹zku z tym moglibyœmy… Pan senator

Czes³aw Ryszka z³o¿y³ swoje przemówienie do
protoko³u*.

Proszê pañstwa, moglibyœmy teraz przyst¹piæ
do trzeciego czytania, bo chodzi jedynie o g³oso-
wanie, ale przeprowadzimy je razem z g³osowa-
niami nad wszystkimi pozosta³ymi punktami.

I teraz niestety muszê odwo³aæ informacjê, któ-
r¹ przed chwil¹ poda³em. Mamy jeszcze dodatko-
wy dwudziesty pi¹ty punkt porz¹dku obrad.

(G³os z sali: Sprawozdawca w³aœnie jedzie.)
Sprawozdawca jeszcze jedzie…
(G³os z sali: Dos³ownie za piêæ minut bêdzie.)
W takim razie og³aszam…

A senator Wittbrodt nie móg³by tego sprawo-
zdania przedstawiæ?

(G³os z sali: Senator G³owski zaraz bêdzie.)
Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do godziny

14.15. Je¿eli za piêæ minut pan senator bêdzie…
W swojej ³askawoœci dajê szeœæ minut senatorowi
G³owskiemu. Jak nie dotrze, to œciêcie…
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* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego Maksymiliana

Marii Kolbego w siedemdziesi¹t¹ rocznicê mêczeñskiej œmierci œwiêtego jest ze wszech miar godna popar-
cia. W uchwale s³usznie wskazano, ¿e œwiêty Maksymilian Maria Kolbe jest wyj¹tkow¹ postaci¹ w pan-
teonie wielkich Polaków XX wieku, symbolem ofiar nazizmu oraz „patronem trudnych czasów”, jak po-
wiedzia³ papie¿ Jan Pawe³ II. W³aœnie do tych nowych trudnych czasów chcia³bym nawi¹zaæ w moim wy-
st¹pieniu, pamiêtaj¹c oczywiœcie, ¿e historyczne „stulecie” Maksymiliana ju¿ minê³o. Jednak nowy wiek
i tysi¹clecie wymagaj¹ od nas nowego œwiadectwa serca i czynu.

Wspomnê, ¿e Polacy zawsze pisz¹ piêkne karty swojej historii w latach trudnych. Tak by³o miêdzy in-
nymi w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, kiedy bogaci³y siê elity, a wiêkszoœæ narodu ¿y³a
w trudzie i biedzie. Brakowa³o nadziei. Bardzo wielu buntowa³o siê i mówi³o: w niewoli by³o lepiej. Robot-
nicy zdezorientowani nagonk¹ na Koœció³, wstêpowali do partii socjalistycznych, inteligencja szuka³a oœ-
wiecenia poza wiar¹, a przede wszystkim pomniejsza³a w sporach politycznych owoce odzyskanej po la-
tach niepodleg³oœci. Ale by³y te¿ piêkne karty tego czasu. Jedn¹ z nich jest powstanie Niepokalanowa,
gdzie powtórzy³a siê jakby historia z Asy¿u, kiedy wokó³ genialnego cz³owieka skupi³o siê wielu prag-
n¹cych ¿yæ podobnie jak on, dzia³aæ razem z nim, bogaciæ siê duchowo przy nim. Taka jest geneza feno-
menalnego rozwoju tego klasztoru-miasteczka, który po kilku latach istnienia liczy³ kilkuset zakonni-
ków, a nadto sta³ siê jednym z licz¹cych siê w ówczesnej Polsce wydawnictw prasowych i ksi¹¿kowych.
Pamiêtajmy, ¿e za³o¿ono tam nawet w³asn¹ radiostacjê, a kilku braci uczy³o siê pilota¿u, aby w Niepoka-
lanowie mog³o powstaæ lotnisko. To wszystko sta³o siê mo¿liwe dziêki opatrznoœciowemu cz³owiekowi, ja-
kim by³ ojciec Maksymilian Kolbe.

Teraz ciekawostka. Ojciec Kolbe, maj¹c dwadzieœcia szeœæ lat, w czasie odprawianych w Krakowie re-
kolekcji u³o¿y³ dla siebie regulamin ¿ycia, a w nim znalaz³y siê takie miêdzy innymi postanowienia: „Mu-
szê byæ œwiêtym jak najwiêkszym. (...) Nie opuszczê: a) ¿adnego z³a bez naprawienia go (zniszczenia go), b)
¿adnego dobra, które bym móg³ zrobiæ, powiêkszyæ lub w jakikolwiek sposób siê do niego przyczyniæ”. Te
postanowienia konsekwentnie realizowa³.

Tak¿e z innych notatek ojca Kolbego wynika, ¿e jego wewnêtrzna si³a, moc wiary, s³u¿ba ojczyŸnie zro-
dzi³y siê z upartej, skrupulatnej pracy nad sob¹, rozwiniêcia talentów otrzymanych od Boga. Trzeba
wspomnieæ, ¿e ojciec Kolbe mia³ wyobraŸniê matematyczn¹ i fizyczn¹, sporz¹dzi³ miêdzy innymi projekt
statku kosmicznego, dlatego wiarê podniós³ do stopnia œcis³ej wiedzy. To pozwoli³o mu zrozumieæ, i¿
tych, którzy jak on wierz¹, i tych, którzy jak on wiedz¹, w co wierz¹, jest znikoma mniejszoœæ, garstka. Zo-
baczy³ ogromn¹ masê obojêtnych ludzi, powi¹zanych ze sob¹ nie wspóln¹ nadziej¹, wiar¹ i mi³oœci¹, lecz
drutem telegraficznym, drukiem, liniami l¹dowej, wodnej i powietrznej komunikacji, zobaczy³ œwiat jako
ca³oœæ i to ca³oœæ pust¹. I zrozumia³, ¿e wystarczy nadaæ w³aœciw¹ wiadomoœæ, aby ona dotar³a do wszyst-
kich w mgnieniu oka. Poczu³ siê za tê wiadomoœæ odpowiedzialny. Nada³ jej imiê Niepokalana i postanowi³
wszystkimi œrodkami nowoczesnego przekazu jej s³u¿yæ, czyli g³osiæ j¹ przez radio, drukowaæ w milio-
nach egzemplarzy, rozrzucaæ z samolotów, rozsiaæ po œwiecie, dotykaj¹c osobiœcie ka¿dego t¹ wiar¹, t¹
pewnoœci¹, dla której w koñcu odda³ ¿ycie.

Nie wszyscy dzisiaj rozumiej¹ sens s³owa „Niepokalana”, jak równie¿ sam¹ ideê rycerstwa propagowa-
n¹ z takim skutkiem w miêdzywojennej Polsce. Ale te¿ nie sposób zrozumieæ Niepokalanowa, sensu jego
powstania i rozwoju, bez wnikniêcia w ideê ca³kowitego oddania swojego ¿ycia Matce Bo¿ej. W przeciw-
nym wypadku widzi siê w dzia³alnoœci Kolbego swoisty rodzaj religijnego fanatyzmu, zw³aszcza jeœli siê
pamiêta, ¿e prasa niepokalanowska zwalcza³a na przyk³ad ateizm i bezbo¿nictwo jako najgorsze plagi
spo³eczne utrudniaj¹ce rozwój mi³oœci bliŸniego oraz mi³oœci ojczyzny. Dlatego organizowa³ mod³y za oj-
czyznê, wspiera³ politykê na rzecz suwerennoœci Polski i jej rozwoju gospodarczego, dba³ o wychowanie
patriotycznego m³odego pokolenia, o morale ca³ego spo³eczeñstwa. Kiedy by³a taka potrzeba, organizo-
wa³ pomoc finansow¹ na rzecz obrony kraju. Jednoczeœnie by³ otwarty na inne kultury i spo³eczeñstwa,
choæby przez sw¹ dzia³alnoœæ misyjn¹. Z tego tytu³u mo¿na go uznaæ za lidera ówczesnego ¿ycia spo³ecz-
nego i gospodarczego, bo potrafi³ ³¹czyæ wyj¹tkow¹ aktywnoœæ z pog³êbionym ¿yciem duchowym.

17 paŸdziernika 1971 r. podczas beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego papie¿ Pawe³ VI w ho-
milii powiedzia³, ¿e „ten pokorny bohater pozostanie wœród najwiêkszych jako znak widomy wartoœci
i mocy moralnych, utajonych w umêczonych i sponiewieranych rzeszach”. Tylko mi³oœæ jest twórcza” –
zakoñczy³ Pawe³ VI, wskazuj¹c przyk³ad ojca Maksymiliana. Z kolei 10 paŸdziernika 1982 r. Jan Pawe³ II,
kanonizuj¹c b³ogos³awionego Maksymiliana Kolbego, ukaza³ go wspó³czesnym jako œwiêtego czasów po-
gardy, mówi³ o zwyciêstwie mi³oœci: „By³o to zwyciêstwo odniesione nad ca³ym systemem pogardy i niena-
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wiœci cz³owieka i tego, co Boskie w cz³owieku, zwyciêstwo podobne do tego, jakie odniós³ na Kalwarii
Chrystus”. Œwiêtoœæ, jak¹ uobecnia ojciec Kolbe, podkreœli³ Jan Pawe³ II, jest dziedzictwem polskiej kul-
tury chrzeœcijañskiej, pokazuje, jak broniæ siê przed zniewoleniem dusz i umys³ów, przed ³amaniem su-
mieñ, jak zachowaæ wewnêtrzn¹ wolnoœæ i godnoœæ. Bo obroni³ najbardziej podstawow¹, ogólnoludzk¹
wartoœæ, jak¹ jest godnoœæ cz³owieka, bo broni³ ludzkiego ¿ycia w warunkach bezprawia, bo zachowa³ siê
jak wspania³y cz³owiek w najbardziej nieludzkim miejscu œwiata.

Potrzeba nam dzisiaj takich wzorów ¿ycia i patriotyzmu. St¹d w uchwale Senatu umieœciliœmy s³owa
o uczczeniu ¿ycia i moralnej postawy œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego, o uczczeniu go jako „wybit-
nego Polaka i kap³ana, obroñcy godnoœci cz³owieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o he-
roicznej odwadze, wychowawcy, spo³ecznika, a tak¿e obywatela œwiata, który w imiê solidarnoœci z dru-
gim cz³owiekiem podj¹³ cierpienie i odda³ ¿ycie. Jego myœl spo³eczna i ofiara maj¹ szczególne znaczenie
dla wci¹¿ odradzaj¹cego siê spo³eczeñstwa obywatelskiego Rzeczypospolitej”.
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Powracamy do punktu dwudziestego trze-
ciego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y o og³oszeniu roku 2011 Rokiem Œwiêtego
Maksymiliana Marii Kolbego.

Przypominam, ¿e przed przerw¹ przedstawiono
sprawozdanie komisji o projekcie oraz przepro-
wadzono dyskusjê.

Przystêpujemy do trzeciego czytania, czyli do
g³osowania.

Komisja po rozpatrzeniu projektu wprowadzi³a
do niego poprawki i wnosi o przyjêcie przez Senat
jednolitego projektu uchwa³y o og³oszeniu roku
2011 Rokiem Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbe-
go. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 930S.

Przystêpujemy do g³osowania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
G³osowa³o 84 senatorów. Wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê o og³oszeniu roku 2011
Rokiem Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego.
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